Pályázati felhívás
Teller Ede Pályázat (NAP_BIO_06)

A támogatás célja
Az 1. Alprogram célja nemzetközi színvonalú biotechnológiai kutatólaboratórium létrehozása
és mőködtetése a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány szegedi telephelyén,
biotechnológiai kutatóképzés elısegítése a régióban a 2005. július 6-án aláírt magyar-francia
együttmőködési szándéknyilatkozat magyar részének megvalósítása érdekében, kapcsolódva a
nemzetközi színvonalú francia biotechnológiai kutatóegységek hálózatához.
A 2. Alprogram célja olyan konkrét nemzetközi biotechnológiai együttmőködés támogatása,
amely a Magyar Köztársaság oktatási minisztere, valamint a Német Szövetségi Köztársaság
szövetségi oktatási és kutatási minisztere által 2004. szeptember 15-én a kormányfık
jelenlétében, a kutatás és technológia területén folyó együttmőködés megerısítésérıl aláírt
szándéknyilatkozaton alapul.
A pályázat az 1. Aprogram esetében két fordulóban (elıpályázat és fıpályázat), a 2.
Alprogram esetében egy fordulóban zajlik

A támogatás forrása és összege
A pályázat célkitőzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
terhére a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
1. Alprogram keretében 1.400.000.000 azaz egymilliárd négyszázmillió Ft-ot
2. Alprogram keretében 600.000.000 azaz hatszázmillió Ft-ot biztosít.

A támogatásban részesülı pályázatok várható száma
Támogatásban részesülı pályázatok várható száma:
1. Alprogram: 1 db
2. Alprogram: 1-2 db.

A támogatásra jogosultak köre
Támogatásra jogosult:
1. Alprogram: természetes személy
2. Alprogram: a K+F projekt megvalósítására létrejött társulás (konzorcium) keretében
pályázó belföldi székhelyő
• jogi személyiséggel rendelkezı gazdasági társaság
• költségvetési szerv
• kutatási tevékenységet folytató, jogi személyiséggel rendelkezı non-profit szervezet

A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás.
A támogatás futamideje legfeljebb 3 év.

A támogatás mértéke
A támogatás maximuma költségvetési szerv és jogi személyiségő, piacbefolyásoló
tevékenységet nem végzı non-profit szervezet esetében a projekt ráesı elszámolható összes
költségének 100 %-a.

A támogatás maximuma vállalkozások esetében a projekt adott vállalkozásra esı
elszámolható összes költségének a 133/2004. (IV.29.) Korm. rendelet mellékletének 2. pontja
által meghatározott része.

Támogatható tevékenységek
A projekt során biotechnológiai alapkutatás, alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés
támogatható.

A pályázatok benyújtásának helye, módja, határideje
A pályázati csomagot – amely tartalmazza a pályázatot angol nyelven 1 eredeti és 1 másolati
példányban, a gazdasági mellékleteket 1 példányban és a CD-mellékletet 1 példányban – zárt
csomagolásban, személyesen vagy futárszolgálattal a következı címre kell benyújtani:
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
1117 Budapest, Neumann János u. 1/C.
Postai cím: 1519 Budapest, Pf. 558

A benyújtandó csomagra rá kell írni a pályázat betőjeles azonosítóját, amely a felhívás
címoldalán található: NAP_BIO_06
Beadási határidı:
1. Alprogram:

2. Alprogram:

Elıpályázat esetében: 2006. szeptember 18. 12.00-ig
Fıpályázat esetében: 2006. november 15. 12.00-ig
2006. augusztus 21. 12.00-ig

A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató, ezek együtt
tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

